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Abstract
The educational system of Kermānshāhān, like most regions of the country, was
based on the traditional school teaching method (Maktab-Khāne’i) until the
beginning of the 14th century. The arrival and emergence of the modernization in
the contemporary history of Iran created fundamental changes in the educational
system and the establishment of modern European-style schools and led to the
development and transformation of the educational system. Investigating the
process of creating and establishing modern schools in Kermānshāhān is the subject
of this research. Applying the descriptive-analytical method and using the
unpublished archival records as well as the available journals, this research aims to
clarify what the process of creating new schools and the evolution of the
educational system in Kermanshahan was. The results of the research show that
despite the relative synchronicity of the establishment of modern schools in
Kermānshāhān province with most of the provinces of Iran, a series of
developments and events such as the Sālār al-Dawleh’s rebellion, the entry of
hostile forces into this province during the First World War, etc. caused the modern
schools of this region not to enjoy a tangible progress, both in terms of quality and
quantity until the coup of March 3rd. But as a result of the relative stability and
peace in that region after the coup and also the support of the government, the
educational system of this province experienced tangible changes both
quantitatively and qualitatively during the first Pahlavi period.
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چکیده
سیستم آموزش در کرمانشاهان همچون بیشتر مناطق کشور تا اوايل سدة چهاردهم ،مکتبخانهاي
بود .ورود و بروز موج نوگرايي در تاريخ معاصر ايران تحوالتي بنیادي را در سیستم آموزشي و پیدايش
مدارس نوين به شیوة اروپايي رقم زد و سبب تحول و دگرگوني نظام آموزشي شد .بررسي سیر ايجاد
و تأسیس مدارس نوين در کرمانشاهان ،موضوع اين مقاله است .اين پژوهش بر آن است با روش
توصیفي -تحلیلي و با استفاده از اسناد منتشر نشدة آرشیوي و مطبوعات ،به اين ابهام پاسخ دهد که
روند ايجاد مدارس نوين و تحول نظام آموزشي در کرمانشاهان چگونه بودهاست .نتايج پژوهش پیشرو
نشان ميدهد با وجود همزماني نسبي تأسیس مدارس نوين در واليت کرمانشاهان با بیشتر واليات
ايران ،مجموعه تحوالت و رويدادهايي از جمله شورش ساالرالدوله ،ورود نیروهاي متخاصم به اين
واليت در دوره جنگ جهاني اول و ...سبب شد مدارس نوين اين خطه تا قبل از کودتاي سوم اسفند
پیشرفت ملموسي نداشته باشد .اما با کودتاي سوم اسفند و در نتیجه ثبات و آرامش نسبي حاکم بر
واليت و همچنین حمايت دولت ،سیستم آموزشي اين واليت در دورة رضاشاه تحوالت ملموسي را چه
از نظر کمّي و چه از نظر کیفي تجربه کرد.
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 .1مقدمه
از تأسیس نخستین مدرسه نوين در کرمانشاه در سال  1899 /1317تا شهريور  1941/1320نظام آموزشي اين واليت
فراز و فرودهاي بسیاري را تجربه نمود .تا قبل از کودتاي  1921/1299نظام نوين آموزشي کرمانشاهان بیشتر متأثر از
وضعیت سیاسي حاکم بر واليت بود .هرجومرج و بي ثباتي پس از مشروطه ،شورش ساالرالدوله ،جنگ جهاني اول و
ورود نیروهاي متخاصم به اين واليت و تشکیل دولت موقت ملي همه از عوامل بازدارنده تحول کمّي و کیفي مدارس
نوين در اين خطه بودند .در چنین شرايطي مدارس و نظام آموزشي نوين نميتوانست آنچنان که بايد توسعه کمّي و
کیفي بیابد .بيثباتيها و هرجومرج هاي متعاقب آن اجازه توسعه مدارس و نظام آموزش نوين را نميداد .در چنین
شرايطي معدود مدارس موجود هم منحصر به مرکز واليت بودبه طوري که تا قبل از سال  1914/1332هیچ مدرسه
نويني در خارج از مرکز واليت داير نشد .اما پس از سپري شدن اين احوال و با وقوع کودتاي سوم اسفند ،ثبات و
آرامش نسبي بر کشور و از جمله کرمانشاهان حکمفرما شد .در اين شرايط روند توسعه کمّي و کیفي مدارس شتاب
گرفت و پايدار ماند .اين پژوهش برآن است روند ايجاد مدارس نوين را در واليت کرمانشاهان در دوره زماني مورد
مطالعه بررسي نمايد.
در ارتباط با مدارس نوين کرمانشاهان پژوهشهايي چند انجام شدهاست .مقاله «تاريخچه تأسیس نخستین مدارس
نوين در کرمانشاه»(1285-1278ش) بیشتر به زمینههاي فکري شکلگیري مدارس نوين پرداخته و همچنین سه مدرسه
نخستین اين شهر را معرفي کردهاست .مقاله «شکلگیري مدارس نوين در کرمانشاه» هم ،به بررسي و معرفي پنج
مدرسه نخستین کرمانشاه در دوره قاجاريه پرداخته است .پوشش زماني اين دو مقاله خارج از دوره مورد مطالعه حاضر
است .کتاب تاريخ آموزش و پرورش نوين کرمانشاه( 1278تا1332ش) تنها اثري است که رويدادهاي دورة مورد مطالعه
پژوهش حاضر را پوشش دادهاست .اين اثر بیشتر شرح حال بانیان مدارس و بیشتر متکي بر سفرنامهها و خاطرات رجال
است.
وجهتمايز پژوهش حاضر استفاده از اسناد منتشرنشدة آرشیوي و مطبوعات است .اين اسناد بیشتر احصائیههاي
مدارس است که در همان دوره از سوي مدارس و معارف کرمانشاه تولید شده و حاوي اطالعات ارزشمندي از جنسیت،
تعداد دانشآموزان در فصول مختلف و همچنین سالهاي متوالي است .با تجزيه و تحلیل اين دادهها ميتوان روند و
فراز و فرود مدارس اين واليت را تبیین نمود.
 .2آموزش مکتبخانهاي
تا اواخر قرن سیزدهم قمري مهمترين و در واقع تنها مراکز آموزش در کرمانشاهان همچون بیشتر مراکز شهري ايران
منحصر به مکتبخانهها بود .سیستم آموزش در مکتبخانه ،متأثر و تقلیدي از حوزههاي علمیه بود .اينکه معلمان از
طالب بودند ،بهرهگیري آنان را از سیستم آموزشي حوزههاي علمیه بهتر نشان ميدهد .سیستم آموزشي مکتبخانه
بدون توجه به دگرگونيها و شیوههاي نوين آموزش جهاني ،براي قرنها انحصار آموزش را در اختیار داشت و کمترين
تغییر و تحوالت را به خود ديده بود .و از اواخر قرن سیزدهم و با ورود و داير شدن تدريجي مدارس نوين با چالشي
جدي مواجه شد و با وجود مخالفتها و مقاومتهاي اولیه ،نقش آن در آموزش در حال کمرنگ شدن بود.
در دورة موردمطالعه ،وجود و رونق مکاتب قديم به میزان زيادي به مدارس نوين بستگي داشت ،هرچه تعداد
مدارس نوين بیشتر ميشد ،استقبال از مکاتب قديم کمتر بود و بالعکس؛ در آن نواحي که مدارس نوين داير نبود و يا
مدارس موجود جوابگوي متقاضیان نبود ،مکاتب قديم هنوز رونق خويش را داشتند.
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در سال  1928/1307کرمانشاه داراي  38مکتب بود و در مجموع  779طلبه پسر و  37طلبه دختر در اين
مکتبخانهها مشغول تحصیل بودند (ساکما ،پرونده شماره ،297-10251ص .)1در احصائیه سال  1931/1310مکتبخانههاي
کرمانشاه  24باب ذکر شدهاست که داراي افت محسوسي نسبت به سه سال قبل از آن است .اما به نظر ميرسد احصائیه
اين سال فقط مکتبخانههاي شهر کرمانشاه را ذکر کردهاست در حالي که احصائیه سال  1928 /1307مربوط به کل
واليت است .ميشود نتیجه گرفت ساير قصبات و مراکز شهري کرمانشاهان داراي  14مکتبخانه بودهاست (ساکما ،پرونده
شماره  ،297 - 11006ص ( .)14جدول شماره )1

جدول شماره  .1مکتبخانههاي کرمانشاهان

مکتبخانهها روش يکساني براي آموزش نداشتند و زير نظر دولت فعالیت نميکردند .کالسها در منازل معلمان،
مساجد ،تکايا و ...تشکیل ميشد و معلمهاي آن از معلومات و سواد کافي برخوردار نبودند و همان معلومات را با روشي
درست که سبب ايجاد عالقه در بین طلبهها شود منتقل نميکردند .با اين وجود در دهة نخست سلطنت رضاشاه رونق
خويش را حفظ کرده و هنوز گرايش مردم به آنها زياد بود (ساکما ،پروندهشماره  ،297-1691ص .)4با وجود گرايش مردم
به مکتبخانهها و حفظ رونق نسبي در دوره رضاشاه ،ناسازگاري بین دو شیوه و در واقع بین دو نظام آموزشي قديم و
جديد وجود داشت و درنهايت به دخالت دولت انجامید .در سال  1937 /1316يکي از راههاي توسعه ک ّمي مدارس،
تبديل مکاتب قديم به دبستان تشخیصدادهشد و در همین راستا ادارات معارف اياالت و واليات دستور يافتند صاحبان
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مکاتب قديم را ملزم نمايند که طبق مقررات وزارت معارف «مکاتب خود را بصورت دبستان درآورند»؛ در مقابل ،ادارات
معارف هم وظیفه داشتند «براي مساعدت با صاحبان مکاتب تقاضاي امتیاز دبستان براي آنها صادر کنند تا دبستانهاي
خود را تأسیس نمايند» (روزنامهکوشش ،شماره 13 ،70فروردين:1316ص .)2در نتیجه دگرگونيهاي بسیار ،مقدمات خروج
تدريجي نظام مکتبخانهاي در اين دوره فراهم شد اما به صورت کامل حذف نگرديد و در دورههاي بعد بهصورت
حاشیهاي و کمرنگ به حیات خود ادامه داد.
 .3نخستین مدارس نوين
نخ ستین مدر سه نوين کرمان شاهان مدر سهاي مو سوم به «محت شمیه» بود .اين مدر سه در سال 1900/1317تو سط
شاهزاده محتشمالدوله فرزند عمادالدوله ،حکمران سابق کرمانشاهان ،داير شد .وي نصف هزينههاي مدرسه را برعهده
گرفت .اين مدرسه در دوره حکمراني احمدمیرزا عالءالدوله مورد توجه حکمران واقع شد و از سوي وي هم کمکهايي
دريافتکرد .تعداد دانشآموزان اين مدر سه در سال  1903 /1320چهل نفر بودند (روزنامةايران ،شماره ،1017دو شنبه 22
ذيالقعده :1320ص .)4در همان سال مدرسة ديگري با نام «مدرسه اسالمي» از سوي شیخ محمد سعید جديداالسالم در
شهر کرمان شاه داير شد .اين شخص در ا صل يک يهودي بغدادي بود که به ا سالم گرويده بود (اوبن .)346:1362 ،تعداد
دانشآموزان اين مدر سه در سال 1903/1320هشتاد نفر و بیشتر از شاهزادگان و علمازادگان بودند .مواد در سي اين
مدرسه فارسي ،عربي ،فرانسه و رياضي بود (سالنامه معارف کرمانشاه /6 :1305،روزنامةايران ،شماره  ،1017دو شنبه  22ذيالقعده
 :1320ص .)4در کنار اين دو و در همان دوره ،مدر سة سومي هم در کرمان شاه تأ سیس شد که در منابع و پژوهشهاي
جديد و همچنین سالنامههاي معارف کرمانشاه ،نامي از آن بردهنشدهاست .اين مدرسه به «مدرسة نظام» موسوم بود و
در میدان توپخانة شهر قراردا شت .در مورد واب ستگي اين مدر سه به وزارت معارف و يا وزارت جنگ ،در منابع موجود
اطالعي در دست نیست اما با توجه به اينکه مواد درسي اين مدرسه شامل پیاده نظام ،توپخانه ،موزيک و مشق نظامي
بود (روزنامةايران ،شماره ،1017دو شنبه  22ذيالقعده  :1320ص )4و همچنین نظر به اينکه ريا ست و معلمي اين مدر سه با
میرزا سیدجواد خان سرتیپ توپخانه بود ،ميتوان نتیجه گرفت که اين مدر سه زير نظر وزارت جنگ اداره مي شد و
دلیل نام نبردن آن در سالنامهها واحصائیههاي معارف کرمانشاه وابستگي تشکیالتي اين مدرسه به وزارت جنگ بود.
آمار دانشآموزان اين مدرســـه نســـبت به ســـاير مدارس شـــهر پايینتر بود ( 24دانش آموز براي ســـال  )1903/1320و
محدوديتهايي براي پذيرش دا شت چراکه دانشآموزان اين مدر سه از شاهزادگان وفرزندان صاحبمن صبان نظامي
گزينش ميشدند (روزنامةايران ،شماره،1021شنبه  8رجب  :1320ص.)4
در اوايل ورود عبدالحسین میرزا به کرمانشاهان ،بین شیخ محمد سعید جديداالسالم و شیخ محمدتقي ،در مدرسة
اسالمیه اختالفاتي بروز کرد که منجر به جدايي شیخ محمدتقي از مدرسة اسالمي شد .با حمايتي که حکمران جديد
از اين شخص نمود مدر سهاي با نام «مدر سة عامیه ا سالمیه» در شهر کرمان شاه تأ سیس کرد که به فا صلة کوتاهي
مدارس سابق را از رونق انداخت و سرانجام به تعطیلي مدارس محتشمیه و اسالمي منجر شد .مدرسة عامیه اسالمیه،
فراز و فرود زيادي را به ويژه در دورة انقالب م شروطه و جنگ جهاني اول تجربه نمود .بااينوجود تا زمان حیات شیخ
محمدتقي به فعالیت خود ادامه داد ( سالنامه معارف کرمانشاه .)7 :1305،در سال  1908/1325مدرسة «رشديه» از سوي
سه تن از اهالي داير شد ،اما بعد از شش ماه به دلیل کمبود عايدات و نبود و سايل آموز شي تعطیل شد .در سال بعد
مدرسه ديگري با نام مدرسة «حقوق» با تالش برخي از شخصیتهاي کرمانشاه افتتاح شد اما به زودي اين مدرسه هم
در نتیجه شورش ساالرالدوله تعطیل شد .در اين برهه تا پايان غائله ساالرالدوله مدرسة ديگري در اين حوزه داير نشد
و حتي چند مدر سه موجود هم يا تعطیل شدند ،يا افت کمّي و کیفي مح سو سي را تجربه کردند .اما در دورة پس از
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غائله ساالرالدوله و به ويژه در دورة رياست اسماعیلخان معاضدالممالک بر معارف کرمانشاه ،اقدامات و تالشهايي در
جهت پی شبرد و تو سعه مدارس آغاز شد .در همین را ستا در سال 1913/1331در نتیجة پی شنهاد رئیس کل گمرات
کرمانشاهان مبني بر تخصیص يک درصد مالیات از کلیة مالالتجارهها به معارف کرمانشاه و موافقت تجار ،دو مدرسه
دولتي «احمديه» و «نصرت» در کرمانشاه دايرشد .در سال بعد ،مدرسة «محمديه» با تالش میرزانصراهللخان تأسیس
شد (سالنامه دبیرستان شاهپور کرمانشاه.)6 :1319 ،
در سال 1916/1334ريا ست معارف کرمان شاهان به آقا سید ابوالقا سم بهبهاني ر سید .اين دوره م صادف با جنگ
جهاني اول و ورود نیروهاي متخاصم به کرمانشاهان از يکسو و از سوي ديگر تشکیل دولت موقت ملي در کرمانشاهان
ا ست .باوجوداينکه مهاجرين و هیأت دولت ملي و معارفخواهان گاهگاهي به مدارس کمک ميکردند اما اين کمکها
موقتي و غیر منظم بود ،در چنین شرايطي و در نتیجة هرجومرج و ناپايداري سیا سي نا شي از ورود قواي متخا صم،
مدارس موجود هم روي به تعطیلي نهادند ( سالنامه دبیر ستان شاهپور کرمان شاه .)7 :1319 ،بنابراين در طول دورة مديريت
سه ساله آقا سید ابوالقاسم بهبهاني (1916/1334تا  )1919/1337مدرسة جديدي در اين حوزه داير نشد .در سال/1337
 1919حاجي ايوبخان زنگنه (مزين الممالک) به ريا ست معارف کرمان شاهان من صوب شد .يکي از اولین اقدامات وي
دولتي کردن سه مدرسة اسالمیه ،محمديه و نصرت بود؛ مدرسه احمديه از قبل دولتي بود.
 .1-3روند ايجاد مدارس نوين از کودتاي 1299
پس از يک دورة  15ســالة پرتنش ،در نتیجة کودتاي ســوم اســفند ،آرامش نســبي در اقصــينقاط کشــور ،از جمله
کرمانشاهان حکمفرما شد .در سال 1922/1300آقا سید حسین کزازي رئیس معارف کرمانشاهان شد .رياست وي بر
معارف کرمان شاه م صادف با دوره ثبات و آرامش ن سبي بر ک شور بود .در نتیجة و ضعیت جديد ،تو سعة کمّي و کیفي
مدارس در دوره رياست کزازي بر معارف کرمانشاهان قابل توجه است .عالوه بر مدارس سابق ،مدارس ديگري ازجمله
«ســعادت»« ،همايوني»« ،صــداقت» (حســیني)« ،فرصــتیه»« ،فردوســي» و «امیريه» در اين برهة کوتاه داير شــدند.
بهعالوه ،تا قبل از اين تاريخ مدرســه دخترانة کرمانشــاه منحصــر به مدرســة دخترانة «آلیانس» و همچنین مدرســة
مختلط آمريکايي بود (ساکما ،پرونده شماره ،297-17756ص.)6
حسین کزازي با مساعدت عضدالسلطان ،حکمران وقت ،در 2ارديبهشت  22 /1301آوريل  1922مدرسة دخترانة
«عضديه» را داير نمود .به فاصله چند ماه و در آبان همان سال ،دومین مدرسة دخترانه با نام «عصمتیه» داير شد
(سالنامه معارف کرمانشاه .)34 :1305،اقدامات فرهنگي او ،بهويژه تأسیس مدارس دخترانه ،به بهاي جان وي تمام شد .در
سال  1922/1301از جانب روحانیون مخالفتهايي در مورد مدارس دخترانه ابراز شد .اعتراض به بستن مدرسه و تهديد
به آتش زدن آن عملي نشد .اما سید حسن کزازي رئیس معارف کرمانشاه به تحريک سید حسین کرباليي کشته شد
(امیراحمدي ،ج ،1همان :صص  .)191 .194با واکنش سريع حکومت و اعدام قاتل رئیس معارف ،مخالفتها در اين شهر هم
فروکش کرد .به غیر اين مورد ،مخالفت سازمان يافته ديگري ،چه قبل از کودتا چه پس از آن ،با مدارس نوين در واليت
کرمانشاه صورت نگرفت.
در زمان قتل رئیس معارف و در دورة مديريت وي ،مدارس کرمانشاهان به يازده باب رسید که چهار مدرسة
اقلیتهاي ديني هم به اين تعداد اضافه ميشد .غالب مدارس کرمانشاه در اين دوره «ملي» بودند .در احصائیههاي
موجود فقط مدرسه احمديه «دولتي» ذکر شدهاست .اما در سالهاي بعد بهتدريج تعدادي از مدارس «ملي»« ،دولتي»
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شدند .شش باب از اين مدارس در شهر کرمانشاه داير بودند که دو باب از آنها دخترانه بود .در ساير قصبات و شهرهاي
واليت نیز پنج مدرسه داير بود که همگي پسرانه بودند (ساکما ،پرونده شماره ،297 -010507ص( .)28جدول شماره )2

جدول شماره  .2آمار مدارس و شاگردان کرمانشاهان در سال 1301

پس از قتل رئیس معارف کرمانشاهان در سال  1922/1301مدتي توسعه کمّي و کیفي مدارس اين واليت دچار
وقفه شد به طوري که در پايان سال  1304نسبت به سال  1301بدون تغییر ماند (سالنامه دبیرستان شاهپور کرمانشاه.
 .)23 :1319آمار و داده هاي موجود بیانگر آن است که اوضاع معارفي اين واليت در اين دوره مطلوب نبود .اين وضعیت
در آمار فارغالتحصیالن دو مدرسه احمديه و محمديه کرمانشاه در سالهاي  1299و1920 /1300و  1921نمود
بیشتري دارد .تعداد فارغالتحصیالني که در اين دو سال موفق به دريافت «تصديقنامه» ششم ابتدايي شدند  44نفر بود
(ساکما ،پرونده شماره ،297 -010507ص .)18در چند سال نخست دوره رضاشاه ،مدارس نوين کرمانشاه توسعة چشمگیري
يافتند ،به طوري که تعداد آنها در سال  1928 /1307به  27باب رسید که شامل مدارس ملي ،دولتي و خارجي به
ترتیب ذيل بود (ساکما ،پرونده شماره  /297 .10251ساکما ،پرونده شماره ،297 .17755ص( :)3جداول شماره  4 ،3و .)5
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جدول شماره .3مدارس ملي

جدول شماره  .4مدارس دولتي

جدول شماره  .5مدارس متنوعه و خارجه

در سال  1928 /1307مجموع دانشآموزان اين واليت  3636بود که  2587درمرکز واليت تحصیل ميکردند ،از
اين تعداد  1928نفر پسر و  659نفر دختر بودند .تعداد دانشآموزان شهرهاي قصر،کرند ،شاهآباد ،کنگاور ،صحنه،
هرسین و بیستون به ترتیب به قرار ذيل بود (ساکما ،پرونده شماره ،297 .10251ص( :)11جدول شماره .)6

جدول شماره  .6تعداد دانشآموزان شهرهاي قصر ،کرند ،شاهآباد ،کنگاور ،صحنه ،هرسین و بیستون
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در اين سال کرمانشاهان داراي دو مدرسة متوسطة پسرانه با  114دانش آموز بود (ساکما ،پرونده شماره .10251
،297ص.)17

اما از اين سال به بعد وقفهاي پنج ساله در توسعة کمّي و کیفي معارف و مدارس کرمانشاهان بهوجود آمد .در همین
سال و در دورة وزارت يحیي قراگزلو ،ادارههاي معارف واليات کرمانشاه،کردستان ،همدان ،خرمآباد ،مالير ،بروجرد و
گروس زير نظر تشکیالتي جديد تحت عنوان «معارف غرب» بهمرکزيت همدان قرارگرفت .هدف از اين کار ،توسعة کمّي
و کیفي مدارس نواحي تحت مديريت بود ،اما در عمل ،ترتیب جديد ،انتظارات را برآورده نکرد و در رسیدن به اهداف
خويش ناتوان بود .طي فعالیت اين تشکیالت ،روند توسعه مدارس در غرب ايران بسیار نامتوازن شد؛ بهطوريکه در
برخي از شهرها و مناطق ،مدارس جديد زيادي داير شدند و در برخي نواحي ديگر توجه بايستهاي به توسعة مدارس
نشد .و اليت کرمانشاه از جمله والياتي بود که در طول دورة پنج سالة فعالیت تشکیالت جديد ،بهرة چنداني از آن نبرد.
در طي اين دوره تنها يک باب مدرسه در قصبه شاه آباد و همچنین دو دبستان شیان و گرمسیرات در اين واليت داير
شدند .عدم موفقیت اين تشکیالت و نارضايتي برخي از واليات ،سبب انحالل آن در سال  1933/1312شد .از اين زمان
معارف نواحي مذکور دوباره بهطور مستقیم با وزارت معارف ارتباط يافتند (سالنامه دبیرستان شاهپورکرمانشاه.24 :1319 ،
.)25
براي سال تحصیلي  1931 -1930 /1309 -1310با وجودي که بر تعداد مدارس کرمانشاه افزوده نشد اما تعداد
دانشآموزان به  3338نفر افزايش يافت .از اين تعداد  2463نفر پسر و  875نفر دختر بودند (ساکما ،پرونده شماره -10830
،297ص.)21

از سال 1933 /1312و پس از آنکه معارف کرمانشاهان بار ديگر مستقیما با وزارت معارف ارتباط يافتند .مدارس از
لحاظ کمي ،روند رو به رشدي را تجربه نمودند .در اين دوره عالوه بر توسعه کمي و گسترش مدارس نوين تعداد
کالسهاي مدارس و دانشآموزان هم بیشتر شد .در کنار آن تعداد دانشآموزان دختر هم در شهرها و قصبات افزايش
يافت هر چند که هنوز تناسبي بین مدارس پسرانه و دخترانه و به تبع آن دانشآموزان دختر و پسر نبود اما احصائیههاي
موجود روند روبهرشدي را نشان ميدهد .روند توسعه کمي مدارس جوابگوي متقاضیان نبود در اين شهر استقبال از
مدارس به ويژه در پايههاي باالتر بیشتر شد به دنبال آن تقاضا براي افزايش تعداد کالسهاي مدارس افزايش يافت در
همین راستا در سال  1935 /1314مدرسه دخترانه بصیرت درخواست نمود که تحت سرپرستي اداره معارف کالسهاي
 5و  6دائر نمايد( .ساکما ،پرونده شماره ،297-014501ص .)3در همین سال رئیس معارف کرمانشاه در گزارشي به وزارت
معارف يادآور شد که مدارس شهر کرمانشاه جوابگوي جمعیت روبه رشد دانشآموزان و متقاضیان نیست اما ساخت
مدارس هم پؤوزهاي زمان بر بود بنابراين وي به عنوان راه حلي موقت درخواست نمود که «اضطرارا» اجازه دائر کردن
کالسهاي  5و  6را در مدارس موجود صادر کنند (ساکما ،پرونده شماره ،297-014501ص.)11کمبود مدارس دولتي در
کرمانشاه نارضايتي هايي را در بین مردم بر انگیخت .چرا که مدارس دولتي اين شهر در سال  1933/1312منحصر به
 5مدرسه دولتي پسرانه و  2مدرسه دخترانه بود که پاسخگوي جمعیت شهر نبود .از آنجا که بیشتر مردم از بضاعت
چنداني برخوردار نبودند براي پذيرش دانشآموزان به مدارس فشار ميآوردند ،تا جايي که کالسها جمعیت زيادي را
در خود جاي ميداد (ساکما ،پرونده شماره  .)297 .3285از اين دوره ،توسعه مدارس با شتاب بیشتري دنبال شد .در راستاي
توسعه مدارس نوين،انجمن بلديه کرمانشاه در اسفند  1933/1312تصويب نمود که  8درصد عايدات سال  1313بلديه
مزبور صرف کمک به مدارس ابتدايي استان شود (روزنامه کوشش ،شماره 54،22اسفند  :1312ص .)2اختصاص چنین مبلغي
براي توسعه مدارس سواي بودجه مصوب معار في استان بود .به دنبال آن و به منظور رسیدگي و توسعه مدارس
کرمانشاهان ،آقاي حکمت وزير معارف و اوقاف وقت ،در مرداد ماه  /1313آگوست  1934راهي کرمانشاهان شد (روزنامه
کوشش ،شماره 175،30مرداد  :1313ص .) 2در کنار بودجه دولتي و وضع مالیات به نفع معارف ،شخصیتهاي محلي هم
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کمکهايي به معارف ميکردند و يا مراسمهايي به حمايت و نفع مدارس تشکیل ميشد (روزنامه صباح ،شماره  10،4مهر

 :1306ص.)4
درسال تحصیلي1319-1320مدارس و آموزشگاههاي کرمانشاه به قرار ذيل بود .در شهر کرمانشاه پنج دبیرستان
دولتي پسرانه و سه دبیرستان دخترانه فعالیت داشت ضمن اينکه دانشسراي مقدماتي شاهدخت اين شهر در سال
 1940/1319نخستین دورة فارغالتحصیلي دانشسرا را که  7نفر بودند جشن گرفت .اين اشخاص بالفاصله در مدارس
کرمانشاه مشغول فعالیت شدند.
در همین سال چهار دبستان دولتي دخترانه و سه دبستان دولتي پسرانه در شهر فعالیت داشتند .درکنار مدارس
دولتي 7 ،مدرسه ملي پسرانه 8 ،مدرسه ملي دخترانه و  4دبستان مختلط هم در سطح شهر داير بودند .بنابراين کل
مدارس فعال موجود در شهرکرمانشاه در اين سال به  36باب رسید .مدارس ديگر شهرها و نواحي روستايي تابع اين
واليت نیز به  64باب رسید (سالنامه دبیرستان شاهپورکرمانشاه.)32 -26 :1319 ،
 .4مدارس قصبات و نواحي روستايي
تا سال  1914 /1332همه مدارس نوين کرمانشاهان منحصر به شهر کرمانشاه بود .ساير شهرهاي واليت ،قصبات و
نواحي روستايي بهرهاي از مدارس نوين نداشتند .اولین تالش و اقدام عملي براي داير نمودن مدرسه نوين در اين نواحي،
از سوي شیرخان صمصامالممالک رئیس ايلسنجابي و حاکم قصرشیرين صورت گرفت .وي در سال 1914 /1332
مدرسهاي با نام صمصامیه و با مديريت میرزا باقر فاني در قصرشیرين داير نمود (سالنامه معارف کرمانشاه .)14 : 1305 .در
سال 1918/1336به ترتیب مدارس احتشامیه کرند ،جواديه صحنه (ساکما ،پرونده شماره ،297 .24012ص )9و امیريه سنقر
در قصبات کرمانشاهان داير شدند (سالنامه معارف .)21 :1305 ،در ذيالقعده همان سال نخستین مدرسه روستايي
کرمانشاهان با عنوان مدرسه اقبالیه در روستاي گهواره داير شد .چند ماه بعد دومین مدرسه روستايي در روستاي
کیونان کلیائي دايرگرديد (سالنامه معارف .)1305:21،مدرسه اقبالیه گهوراه بعد از يک سال در نتیجه نزاعهاي محلي
تعطیل شد .بنابراين مدارس فعال قصبات کرمانشاهان قبل از کودتاي سوم اسفند ،منحصر به پنج مدرسة احتشامیه
کرند ،جواديه صحنه ،صمصامیه قصر ،امیريه سنقر و اخوت کنگاور بود که مدرسه اخیر در سال 1919 /1298داير شد
(ساکما ،پرونده شماره ،297 .24012ص .)5پس از کودتاي سوم اسفند و به صورت مشخصتر از سال  1926/1305توسعه
کمي مدارس در قصبات و نواحي روستايي آغاز شد و منجر به افزايش قابل توجه مدارس و دانشآموزان شد .به طوري
که در آغاز سال تحصیلي  1310- 1309تعداد مدارس قصبههاي کرمانشاهان به  11باب با  735دانش آموز رسید
(ساکما پرونده شماره،297 -10830ص( .)3جدول شماره.)7
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جدول شماره  .7مدارس و دانشآموزان قصبهها کرمانشاهان در سال 1309

در دهه دوم سلطنت رضاشاه ،مدارس قصبههاي کرمانشاهان از لحاظ کمي با شتاب بیشتري توسعه يافتند و تعداد
دانش آموزان هم افزايش محسوسي يافت .همچنان که پیشتر ذکر شد در نظم جديد تشکیالت وزارت معارف و فعالیت
پنج ساله «معارف غرب» فقط  3مدرسه شاه آباد ،شیان و گرمسیرات در واليت کرمانشاهان داير شدند .بنابراين توسعه
کمي مدارس قصبات پس از وقفهاي پنج ساله با انحالل تشکیالت معارف غرب در سال  1939/1312شروع شد .در
همین سال و با فاصله اندکي از انحالل تشکیالت معارف غرب دبستان فردوسي مهران تأسیس شد .تأسیس و ايجاد
مدارس جديد در قصبات و نواحي روستايي در سال  /1313چشمگیرتر بود در اين سال دبستان دوکالسه کمره ،دبستان
پسرانه و چهار کالسه سرپلذهاب داير و دبستان پهلوي قصر هشت کالسه شد (ساکما ،پرونده شماره ،297 .24012ص.)4
دبستان امیريه هرسین در فاصله سالهاي  1311تا 1932 /1314تا 1935چهار کالسه شد .در سال  1936 /1315از
وزارت معارف درخواست تأسیس کالسهاي  5و  6در اين شهر شد که به علت کمبود بودجه اين درخواست مورد
موافقت وزير معارف قرار نگرفت (ساکما ،پرونده شماره ،310-24595ص .)6در سال  1936/1315دبستان شش کالسه و
مختلط قصر شیرين ،دبستان دوکالسه و مختلط شاهآباد ،دبستان دو کالسه و مختلط گیالنغرب و دبستان دوکالسه
ماهیدشت ،دبستان کنگاور ،دبستان پنج کالسه دخترانه شاهدخت سنقر داير شدند (ساکما ،پرونده شماره .24012
،297ص )14همچنین دبستان پسرانه چهارکالسه ايوان از بودجه وزارت کشور براي عشاير ساخته شد (ساکما ،پرونده شماره
،297 .24012ص.)2

در سال  1937 /1316دبستان چهارکالسه دخترانه صحنه تأسیس شد .در همین سال دبستان سه کالسه پهلوي
چوار و دبستان دوکالسه داريوش آبدانان داير شدند .در سال بعد دبستان چهارکالسه مختلط خسرو پرويز داير شد .به
دبستان شاهپور ايالم که در سال در سال  1930/1309تأسیس شده بود در سال  1938/1317کالس اول متوسطه و
در سال  1939/1318کالس دوم متوسطه اضافه شد (ساکما ،پرونده شماره ،297 .24012ص.)35در سال 1938/1318در
هر يک از دهستانهاي چهارگانه کنگاور يک مدرسه ابتدايي تأسیس گرديد (روزنامه کوشش ،شماره  74،20فروردين :1318
ص( .)2جدول شماره.)8
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جدول شماره  .8تعداد دانشآموزان شهرها و قصبات در سال 1318 -1319
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نمودار شماره  .9آمار مدارس و دانشآموزان در دوره مورد مطالعه

 .1-4موانع و مشکالت مدارس قصبات و نواحي روستايي
در درجه اول آنچه از دبستانهاي قصبات و نواحي روستاي جلب توجه ميکرد شکل ظاهري آنها بود .اتاقهايي که
براي مدارس تعبیه شده بود تاريک ،مرطوب و غیر بهداشتي بود .در نواحي شهري هم با وجودي که در برخي موارد
عمارت هاي بزرگي براي مدارس اختصاص داده بودند ،اما مناسب مدرسه نبود و تالشهايي براي ايجاد ساختمآنهاي
جديد در جريان بود(روزنامه کوشش ،شماره 15 ،42ارديبهشت :1306ص .)1گزارش کفیل معارف قصرشیرين از غیر «قابل
سکونت بودن» و «نداشتن دستورات صحي» مدرسه قصر حکايت دارد وي در اين گزارش متذکر ميشود که شرايط
صحي مدرسه ممکن استسالمت بچهها را در آتیه در معرض خطر جدي قرار دهد و در ادامه پیشنهاد ميدهد« :هر چه
زودتر محل خوب و مناسبي براي مدرسه احداث نمايند» (ساکما ،پرونده شماره ،297 .1691ص .)16رئیس معارف کرمانشاه
در بازديد از دبستان ايالم وضعیت آن را چنین توصیف مينمايد« :محل دبستان فوقالعاده کثیف و کوچک و تاريک
بود که حقیقتا بنده را مت أثر کرد فورا در آبادي عیالم گردش کرده محل مناسب خوبي را که داراي اطاقهاي روشن و
سفید و حیاط نسبتا بزرگي بود با ماهي هفتاد ريال اضافه بملغ ماهي  150ريال اجاره نمود و دستور داد دبستان را
فورا بهآنجا نقل دهند» (ساکما ،پرونده شماره ،297 .24012ص .)4مشکل عمده ديگري که مدارس روستايي با آن دست به
گريبان بودند ،اين بود که در فصل تابستان و در مواقع برداشت محصول اولیاء ،بچههاي خود را از مدرسه خارج ميکردند
و مديران نیز تا اين زمان نتوانسته بودند از خروج دانشآموزان جلوگیري نمايند (روزنامه کوشش ،شماره 8 ،86ارديبهشت

روند ایجاد مدارس نوین و تحول نظام آموزشی والیت کرمانشاهان | 83
:1309ص .)2دراحصائیه مدارس قصبات و نواحي روستايي تعداد دانشآموزان در فصل زمستان يعني فصلي که بچهها
فعالیتي در کار کشاورزي و دامداري نداشتند قابل توجه بود اما با شروع فصل کار آمار دانشآموزان کاهش محسوسي
را نشان ميدهد (ساکما ،پرونده شماره ،297 -11006ص.)5
 .5نتیجهگیري
نتايج پژوهش نشان مي دهد تأسیس ،پايداري و فرازو فرود مدارس نوين کرمانشاهان در دوره مورد مطالعه به میزان
قابل توجهي متأثر از اوضاع سیاسي حاکم بر واليت بودهاست .هر زمان که آرامش نسبي بر واليت حاکم بود توسعه
کمي و استقبال از مدارس نضج ميگرفت .اما در دورههاي بيثباتي و هرجومرج سیاسي روند توسعه مدرس نوين بسیار
کند بوده و حتي مدارس موجود هم روبه تعطیلي دارند .نتايج پژوهش نشان ميدهد روند توسعه مدارس نوين
کرمانشاهان از آغاز تا شهريور  1320سه مرحله مشخص دارد.
دوره نخست از تأسیس نخستین مدرسه در کرمانشاه شروع شده و تا سال 1325ق ،آغاز درگیري نیروهاي مشروطه
و ضد مشروطه ،را شامل است در اين دوره آرامش نسبي بر واليت حاکم است و در فاصله چند سال شاهد شکلگیري
و تکوين نخستین مدارس نوين در اين واليت هستیم.
دوره دوم از سال 1325ق تا کودتاي سوم اسفند؛ در اين برهه جداي از درگیري نیروهاي مشروطه و ضد مشروطه،
در طي جنگ جهاني اول کرمانشاهان يکي از نقاطي بود که بیشترين ضربه را از ورود نیروهاي متخاصم به کشور متحمل
گرديد .در چنین فضايي توسعه کمي مدارس به کندي پیش رفت و در پارهاي از موارد حتي به تعطیلي مدارس موجود
هم انجامید.
در دوره سوم يعني از کودتا تا شهريور  ،1320که آرامش و ثبات نسبي بر کشور و از جمله کرمانشاهان حاکم بود،
به جز دوره کوتاه فعالیت تشکیالت «معارف غرب» مدارس نوين اين واليت توسعه کمّي و کیفي چشمگیري يافتند.
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